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Administrativní budova Nordica Ostrava má nového
nájemce
Cestovní agentura Invia.cz, a.s., podepsala smlouvu o pronájmu
kancelářských prostor o rozloze 169 m² v administrativní budově
Nordica Ostrava, kde začne působit 1. června 2014. Obsazenost
budovy tak nyní vzrostla na 86 procent.
Společnost Invia.cz rozšíří řady stávajících nájemců a obsadí prostory v přízemí
budovy. Pro budovu Nordica Ostrava je to již druhý nový nájemce v letošním
roce, což dokazuje stálý zájem o tento projekt.
„Po osmi letech působení v centru Ostravy se Invia rozhodla rozrůst v počtu
prodejců, a proto jsme začali hledat nový vhodný prostor. Očekáváme, že budova
Nordica bude vzhledem ke své lokalitě a snadné dostupnosti pro klienty dobrou
adresou pro naše podnikání. Tento obchodní prostor nám umožní lepší
marketingovou prezentaci naší značky a služeb,“ říká Kateřina Macečková, Back
Office Manager, Invia.
„Jsme velmi rádi, že můžeme do projektu Nordica přivítat dalšího nového
nájemce, a přejeme Invii mnoho úspěchů. Kvalita a design společně s moderním
technickým řešením budovy zajistí skvělé pracovní prostředí,“ doplňuje Marie
Passburg, Prezident, Skanska Property Czech Republic.
Nordica Ostrava, realizovaná společností Skanska Property Czech Republic, je
navržena podle skandinávských trendů, které charakterizuje respekt vůči
životnímu prostředí a přírodě. Flexibilita podlaží uspokojí nároky velkých
mezinárodních nájemců i středních a malých firem. V sedmém patře se nachází
jedinečný kancelářský prostor, jehož součástí je otevřená terasa o rozloze
250 m², která nabízí panoramatický výhled na centrum Ostravy a její okolí.

Skanska Property Czech Republic, s.r.o., dceřiná společnost švédské skupiny
Skanska Commercial Development Europe (SCDE), je zkušeným developerem v oblasti
komerčních nemovitostí. Společnost je na českém trhu aktivní od r. 1997 a realizovala
řadu administrativních budov a obchodních prostor. Kancelářská budova Nordica Ostrava
jako první v České republice získala certifikát GreenBuilding za energetickou úsporu.
V současnosti provádí společnost výstavbu energeticky úsporných kancelářských prostor
v Praze: Riverview na Smíchově a Corso Court v Karlíně.
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Invia.cz, a. s.
Největší cestovní agentura ve střední Evropě a autorizovaný prodejce zájezdů více než
300 cestovních kanceláří, letenek do celého světa a ubytování v ČR i ve světě. Nabízíme
zájezdy od CK Čedok, Fischer, Exim Tours, Firo Tour a desítek dalších za stejné ceny
jako pořádající CK. Od svého vzniku v roce 2002 Invia odbavila více než 1 000 000
spokojených klientů. Všechny služby Invia.cz jsou dostupné jak na internetu, tak v téměř
90 pobočkách. Invia má zastoupení na Slovensku, v Polsku a Maďarsku.

Pro více informací kontaktujte:
Ing. Lenka Kůsová
Communications and Marketing Specialist
Skanska Property Czech Republic
lenka.kusova@property.skanska.cz
+420 739 220 993
www.skanska.cz/property
Pro více informací o společnosti a jejích projektech můžete navštívit www.skanska.cz.
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